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De draadverbindingen voorbereiden. Losse draden afrollen 
en voorzichtig strekken met een platbektang.  De 
koperdraden zo afkorten dat ze tegen elkaar komen, met 
schuurpapier ontdoen van corrosie, blank schuren en 
ontvetten.

Op de kopse  kanten de isolatie wegsteken zodat vocht en 
eventueel verbrand schuim weg is. De mediumbuis aan 
beide zijden reinigen en/of ontdoen van grond of andere 
verontreinigingen.
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Montage instructies – Flexibele aftakmof 8.1

Benodigde gereedschappen:  a) trekbanden, b) schuurlinnen korreldikte 40-60 mm, c) 
zaag, d) boor, e) kegelboor, f) PE-reiniger, g) polyfusie apparaat (indien benodigd), h) doek, 
i) gasbrander met kop van 50-60 mm, j) hamer, k) fiberglastape..

Flexibele aftakmof met krimpmanchet.

Benodigde materialen: a) dichtband, b) fiberglas tape, c) 3x lasdoppen, d) fops, 
e) 3x ontluchtingsdoppen, f) PUR-schuim, g) krimpdoek, h) lange afdichtingsstrip, 
i) korte afdichtingsstrip voor aftakking, j) aftak pijpstuk, k) afstandhouder.

Zaag de flexibele aftakmof over de lengte door (zie foto).

Plaats de flexibele aftakmof met het krimpmanchet over 
de hoofd leiding, voordat het aftakkende pijpstuk wordt 
opgelast.
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Controlemeting van de lekdetectie naar beide zijden 
uitvoeren met een meetapparaat. 
Weerstand draadlus < 2Ω / 100 meter buis. 
Draad-buis weerstand => ≈ 1000M Ω

Draadverbinding maken. De koperdraden (IPS-CU ®) recht-
door aansluiten, koper op koper en koper-vertind op 
koper-vertind. Deze met persmof aan elkaar persen met 
perstang en vervolgens solderen met soldeerbrander en 
tinsoldeer voor een optimale electrische overgang.

Nu pas de folie van de mof met een schaar lossnijden en 
verwijderen, de mof eventueel drogen of reinigen met 
PE-reiniger en pluisvrije doeken. Meetwaarden op de mof 
schrijven met een watervaste stift.

Per mof 4 afstandhouders op de mediumbuis fixeren met 
bijvoorbeeld schilders-, of PVC-tape en de draden daarin 
bevestigen.
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Verwarm het geribte gedeelte van de aftakbuis voor met 
een rustige gasvlam.

Trek het flexibele gedeelte verder over de hoofd leiding. 
Verwijder het papier van de dichtband.

Bevestig alleen dichtband op de doorgaande buis. Dicht-
band is op de aftak reeds aanwezig.

Plaats de afstandhouder op het aftak pijpstuk als op de 
foto getoond.

Bevestig de dichtband als op de foto getoond. Vouw het 
laatste stukje papier om als op foto getoond. Hierdoor kan 
het papier later eenvoudig verwijderd worden.

Bevochtig de doek met PE-reinigerl en maak de uiteinde 
van de PE-mantelbuis goed schoon op de plek waar de mof 
moet worden gekrompen.

Schuur de mantelbuis met het schuurlinnen (40-60 
mm) op de plek waar de mof moet worden gekrompen 
(rondom).

Montage instructies – Flexibele aftakmof 8.2

Verwarm de buis waar 
je de dichtband plaatst 

voor tot ca. 40-50°C 

LET OP !!
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Montage instructies – Flexibele aftakmof 8.3

Trek de flexibele aftakmof aan met trekbanden, waarbij je 
de hoofd leiding als support gebruikt. Monteer het T-stuk 
met een overlap.

Wikkel (3 slagen) de fiberglas tape om de doorgaande buis. 
Bevestig de fiberglas tape als op de foto getoond.

Schuur de PE mantelbuis van de aftakleiding op met 
schuurlinnen (40-60 mm) op de plek waar de mof moet 
worden gekrompen (rondom).

Krimp de buitenste 10 cm. van de aftak, maak gebruik van 
een rustig vlam. Wanneer het krimpen gereed is, contoleer 
dan of de mastiek buiten de mof uit komt.

Verwijder de beschermfolie uit de binnenkant van de 
krimpmanchet. En centreer de krimpmanchet op het 
midden van de krimpplaats.

Krimp de manchet.

Controleer nadat het krimpen gereed is, de manchet op 
koude spots en of de mastiek aan beide zijden buiten de 
manchet komt.

Verwarm een einde van de korte afdichtingstrip aan de 
plakzijde.

Positioneer en verwarm de afdichtingstrip over de overlap 
van de flexibele mof.

Bevestig de afdichtingstrip. Draag er zorg voor dat de kit 
van de afdichtingstrip gesmolten is en dat aan beide zijden 
van de strip zichtbaar is.

Boor vul en ontluchtingsgaten in de bovenzijde van de fle-
xibele mof (doorgaande buis) met een kegelboor.

Boor een gat aan beide zijden van de aftakking.
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Schenk de vloeistof in de flexibele aftakmof. Belangrijk: 
schuim moet altijd in het laagste vulgat worden gegoten.

Wanneer al het schuim is ingegoten, sla dan de laatste ont-
luchtingsdop met in hamer in het gat. Niet vergeten: het is 
absoluut belangrijk dat het ontluchtingsgat zich boven de 
PE mantel bevindt. Kan ook bovenin de dop zijn.

Wanneer het schuimproces gereed is, kunnen de 
ontluchtingsdoppen met een hamer verder in de gaten 
worden geslagen. Snij de strips van de ontluchtingsdoppen 
af. Belangrijk: verwijder de ontluchtingsdoppen wanneer 
lasdoppen worden toegepast.

Wanneer lasdoppen worden toepast worden pas na 15 
minuten de ontluchtingsdoppen verwijderen. Verwijder 
het restschuim rond het vulgat. Gebruik hiervoor schuur-
linnen en plaats de lasdoppen. Indien u lasdoppen toepast, 
ga dan naar punt 52.

Bevestig de krimpdoek op de buitenkant van de flexibele 
mof.

Montage instructies – Flexibele aftakmof 8.4

Sla met een hamer een ontluchtingsdop- één in de 
doorgaande buis en één in de aftakking. Het is absoluut 
belangrijk dat het ontluchtingsgat zich boven de PE mantel 
bevindt (zie pijl op de foto). Kan ook bovenin de dop zitten.

vent hole

Kies het nummer van het PUR-schuim overeenkomstig met 
het nummer vermeld op het montage T-stuk. Verwijder 
de plastic strip van de scheidingsvergrendeling in de PUR-
schuim zak.

Verwijder de rubber band van de scheidingsvergrendeling. Druk de donkere isocyanaat door naar het lichte polyol. Schud de PUR-schuim totdat de kleur van de gehele vloei-
stof een licht bruine kleur vertoont zonder donkere stippen.

Knip een hoek van de zak af.

Boor een ontluchtingsgat boven in de aftakking met een 
kegelboor.
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Nadat de afdichtingstrip is bevestigt, de krimpdoek  
krimpen. Maak gebruik van een rustig vlam.

Krimp de krimp wikkel vanuit het midden naar buiten toe, 
rondom de hele buis.

Verwarm de afdichtingstrip over de overlap van de krimp 
wikkel.

Bevestig de afdichtingstrip. Draag er zorg voor dat de kit 
van de afdichtingstrip gesmolten is en dat aan beide zijden 
van de strip zichtbaar is.

Verwarm een einde van de lange afdichtingstrip aan de 
plakzijde.

Verwijder de plastic folie van de krimpdoek. Het is belangrijk dat de eindes van de krimpdoek
 aansluiten als op de foto getoond.

Montage instructies – Flexibele aftakmof 8.5

Controleer nadat het krimpen gereed is, de mof op koude 
spots en of de mastiek aan beide zijden naar buiten is 
gekomen.

Wanneer fops worden toegepast om de ontluchtings-
doppen af te dichten, verwarmt men de fops op de ont-
luchtingsdoppen. Snij voordat men de fops monteert de 
strips van de ontluchtingsdoppen af. Nadat de fop vol-
ledig gemonteerd is, verzeker u zich ervan dat de mastiek 
rondom de fop naar buiten komt. 

Verwijder de ontluchtingsdoppen wanneer u lasdoppen 
toepast om de ontluchtingsgaten af te dichten. Verwijder 
het restschuim rond het ontluchtingsgat en monteer de 
lasdop.

Monteer de lasdoppen op dezelfde wijze als andere HDPE 
componenten.


